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Namen
Rocky Mountain High Intensity Drug Trafficking Area (RMHIDTA) spremlja vpliv legalizacije
marihuane v državi Kolorado. V poročilu – kjer se le da – primerjajo naslednja tri obdobja z
oziroma na zgodovino legalizacije:
• 2006–2008: obdobje pred komercializacijo medicinske marihuane,
• 2009 do sedaj1: komercializacija medicinske marihuane in obdobje ekspanzije,
• 2013 do sedaj: obdobje marihuane »za zadevanje« (v poročilu uporabljajo za nas sporni
izraz »recreational marijuana«).
Rocky Mountain HIDTA zbira in poroča primerljive podatke z množice področij, vključno s
podatki (vendar ne zgolj podatke) o:
• motnjah pri vožnji motornih vozil in smrtnih nezgodah,
• uporabi marihuane med mladino,
• uporabi marihuane med odraslimi,
• sprejemih na urgenco,
• izpostavljenosti marihuani,
• različnih vrstah marihuane v Koloradu.
Gre za peto letno poročilo o vplivu legalizirane marihuane v Koloradu. Razdeljeno je na 10
delov, od katerih vsak vsebuje informacije o vplivu legalizacije marihuane. Deli so kot sledi:

1. del – Motnje pri vožnji motornih vozil in nezgode s smrtnim izidom:
-

-

-
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V obdobju 2013 do 2016 so se z uporabo marihuane povezane smrti v prometu, ko je bil
povzročitelj pod vplivom marijuane, več kot podvojile: s 55 smrti v letu 2013 na 125 v letu
2016.
Štiriletno povprečje (2013–2016) z marihuano povezanih smrti v prometu se je v
primerjavi s štiriletnim povprečjem (2009–2012) pred legalizacijo povečalo za 66 %, odkar
je Kolorado legaliziral uporabo marihuane za zadevanje.
V enakem časovnem obdobju se je število vseh smrti v prometu povečalo 16 %.
Leta 2009 so z marihuano povezane smrti v prometu, v katere so bili vpleteni vozniki pod
vplivom marihuane (dokazano s testi), predstavljale 9 % vseh smrti v prometu. Do leta
2016 se je ta odstotek več kot podvojil – in sicer predstavljajo 21 % vseh smrti v prometu.

Poročilo je izšlo oktobra 2017.
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2. del – Uporaba marihuane med mladostniki:
-

-

-

Triletno povprečje (2013–2015) uporabe marihuane med mladostniki v zadnjem mesecu2
je naraslo za 12 %, odkar je Kolorado legaliziral marihuano za zadevanje, v primerjavi s
triletnim povprečjem pred legalizacijo (2010–2012).
Zadnji podatki za leti 2014/2015 kažejo, da je mladina iz Kolorada glede uporabe
marihuane v zadnjem mesecu na 1. mestu v ZDA, v letih 2011/2012 je bila na 4. mestu,
medtem ko je bila v letih 2005/2006 na 14.
Uporaba marihuane v preteklem mesecu je bila med mladino v Koloradu v letih
2014/2015 55 % višja, kot je bilo povprečje ZDA, medtem ko je bila v letih 2011/2012 39
% nad povprečjem ZDA.

3. del – Uporaba marihuane med odraslimi:
-

-

-

-

-

Povprečna uporaba kanabisa v zadnjem mesecu v obdobju treh let (2013–2015) je med
študenti narasla za 16 %, odkar je Kolorado legaliziral marihuano za zadevanje, v
primerjavi s triletnim povprečjem pred legalizacijo marihuane za zadevanje (2010-2012).
Zadnji podatki (za leti 2014/2015) kažejo, da so študenti iz Kolorada na 2. mestu glede na
uporabo marihuane v zadnjem mesecu, medtem ko so bili 2011/2012 na 3. oziroma na 8.
mestu v letih 2005/2006.
Uporaba marihuane v zadnjem mesecu je bila med študenti v Koloradu v letih 2014/2015
61 % višja od povprečja ZDA, v letih 2011/2012 pa 42 %.
Povprečna poraba marihuane med odraslimi v triletnem obdobju (2013–2015) je narasla
za 71 %, odkar je Kolorado legaliziral marihuano za zadevanje, v primerjavi s povprečjem
za triletno obdobje pred legalizacijo (2010–2012).
Zadnji podatki (za leti 2014/2015) kažejo, da so odrasli iz Kolorada na 1. mestu v ZDA po
uporabi marihuane v preteklem mesecu, kamor so se povzpeli s 7. mesta v letih
2011/2012 oziroma 8. v letih 2005/2006.
Uporaba marihuane med odraslimi v zadnjem mesecu je bila v Koloradu 124 % višja od
povprečja ZDA v primerjavi z 2011/2012, ko je bila 51 % višja od povprečja ZDA.

4. del – Z marihuano povezani sprejemi na urgenco in v bolnišnico:
-

-

2

Letna stopnja obiskov urgentnih oddelkov, ki so bili povezani z marihuano, je po legalizaciji
marihuane za zadevanje narasla (2011–2012 vs. 2013–2015).
Število hospitalizacij, povezanih z marihuano, je bilo, kot sledi:
• 2011 – 6.305
• 2012 – 6.715
• 2013 – 8.272
• 2014 – 11.439
• januar – september 2015 – 10.901.
Letno število z marihuano povezanih hospitalizacij je naraslo za 72 odstotkov po
legalizaciji marihuane za zadevanje (2009–2012 vs. 2013–2015).
Gre za uporabo marihuane v zadnjem mesecu oz. zadnjih 30 dneh pred izvedbo ankete (op. p.).
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5. del – Z marihuano povezane izpostavljenosti:
-

-

Z marihuano povezane izpostavljenosti so se v štiriletnem povprečju (2013–2016)
povečale 139 %, odkar so v Coloradu legalizirali marihuano za zadevanje, v primerjavi s
štiriletnim povprečjem pred legalizacijo (2009–2012).
Izpostavljenosti zgolj marihuani so se – kot kaže štiriletno povprečje za obdobje 2013–
2016 – več kot podvojile (narasle so 210 %), odkar je Kolorado legaliziral marihuano za
zadevanje. Gre za primerjavo s štiriletnim povprečjem pred legalizacijo (2009–2012).

6. del - Zdravljenje:
-

-

Podatki o zdravljenjih, povezanih z zlorabo marihuane, za obdobje 2006–2016 ne kažejo
določenega trenda. V povprečju je bilo v Koloradu letno 6.683 sprejemov na zdravljenje
zaradi zlorabe marihuane.
V preteklih 10 letih so bili najbolj pogosti sprejemi na zdravljenje zaradi zlorabe alkohola
(povprečno 13.551), marihuane (povprečje 6.712), metamfetaminov (povprečje 5.578) in
heroina (povprečje 3.024).

7. del – Prekrški in kazniva dejanja v Koloradu:
-

-

-

Leta 2016 so delovne skupine na področju drog Rocky Mountain High Intensity Drug
Trafficking Area, RMHIDTA, v Koloradu zaključile 163 preiskav posameznikov ali
organizacij, ki so bile vpletene v ilegalno prodajo v in izven države. To je vodilo v:
• 252 odvzemov prostosti zaradi kaznivih dejanj,
• 3,5 ton zasežene marihuane,
• 47.108 zaseženih rastlin marihuane,
• 2.111 zaseženih jestvin z marihuano,
• 232 funtov (105,23 kg) zaseženega koncentrata,
• marihuana je bila namenjena v 29 različnih držav.
Štiriletno (2013–2016) povprečje zasegov marihuane na avtocestah v Koloradu je, odkar
so v Koloradu legalizirali marihuano za zadevanje, naraslo za 43 odstotkov v primerjavi s
štiriletnim (2009–2012) povprečjem za obdobje pred legalizacijo.
346 zaseženih pošiljk med kontrolo prometa na avtocestah leta 2016 je bilo namenjenih
v 36 različnih držav. Najbolj pogoste destinacijo so bile Illinois, Missouri, Texas, Kansas in
Florida.

8. del – Zasegi poštnih pošiljk:
-

-

Na Pošti ZDA (U.S. mail) so zasegi marihuane iz Kolorada narasli za 844 odstotkov, in sicer
s štiriletnega povprečja 52 pošiljk (2009–2012) na povprečno 491 pošiljk v štiriletnem
obdobju (2013–2016), odkar je marihuana legalna.
Povprečna teža zasegov marihuane iz Kolorada na Pošti ZDA je narasla za 914 odstotkov,
in sicer s povprečno 97 funtov ali skoraj 4 kg v obdobju 2009–2012 na 984 funtov ali
446,33 kg v obdobju 2013–2016, ko je bila marihuana legalizirana.
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9. del – Povezani podatki:
-

Kazniva dejanja so v Denverju v obdobju 2014–2016 narasla za 6 odstotkov, v Koloradu
pa 11 odstotkov.
Letna obdavčitev prodaje marihuane za zadevanje in marihuane za medicinske namene
je v Koloradu znašala 0,8 odstotka proračuna države Kolorado (davčno leto 2016).
Do junija 2017 je bilo v državi Kolorado 491 trgovin z marihuano na drobno. V istem času
je bilo v Koloradu 392 poslovalnic verige Starbucks in 208 poslovalnic McDonald's-a.
66 odstotkov lokalnih odločb je bilo v zvezi s prepovedjo obratovanja podjetij za
medicinsko marihuano in marihuano za zadevanje.

Prevod in povzetek: dr. Eva Stergar

Originalni vir je na spletnem naslovu:
http://www.rmhidta.org/html/FINAL%202017%20Legalization%20of%20Marijuana%20in%20Colorad
o%20The%20Impact.pdf
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